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ত্য দ্বীন থেকে মানুকে দূকর টিকে রাখার জনয অল্লার দুলমনগণ নবী 

রাূকদর (অােটমু াাম) প্রচাটরত্ টলক্ষার টবরুকে থয ব যর অপটি 

 বক্তবয থপল েকর োকে ত্ার মকযয এেটি এআঃ 

ত্ারা বক োকেঃ 

“অমরা অল্লার কে োঈকে লরীে েটরনা বরং অমরা াক্ষয টদকে োটে থয, 

থেঈআ ৃটি েরকত্, টরটযে টদকত্, ঈপোর এবং পোর াযন েরকত্ পাকর না 

এেমাত্র এেে এবং া-লরীে অল্লা ছাড়া-অর (অমরা এ াক্ষয টদকে 

োটে থয,) স্বেং মুাম্মদ (ملسو هيلع هللا ىلص)- টনকজর থোন েযাণ এবং েযাণ াযন 

েরকত্ ক্ষম নন। 

অবদু োকদর টজানী  নযানযরা থত্া বহু দূকরর েো। টেন্তু এেটি েো এআ 

থয, অটম এেজন গুনাগার বযটক্ত, অর যারা অল্লার াক বান্দা ত্াকদর 

রকেকছ অল্লার টনেি টবকল মযযাদা, ত্াআ ত্াাঁকদর মযযস্থত্াে অটম অল্লার 

টনেি ত্াাঁর েরুণা প্রােযী কে োটে।” 

এর ঈির পূকবযআ থদো কেকছ, অর ত্া কে এআঃ 

যাকদর কে রাূুল্লা (াঃ) যুে েকরকছন ত্ারা ত্ুটম থয েোর ঈকল্লখ 

েরক ত্া স্বীোর েরত্, অর এ েো ত্ারা স্বীোর েরত্ থয, প্রটত্মাগুকা 

থোন টেছুআ পটরচনা েকর না। ত্ারা প্রটত্মাগুকার টনেি পাটেযব মযযাদা  

অকখরাকত্র মযযাদার টদকে লাফা’অত্ োমনা েরত্। 

এ বযাপাকর অল্লা ত্াাঁর টেত্াকব যা ঈকল্লখ েকরকছন এবং টবস্তাটরত্ ভাকব বণযনা 

েকরকছন থ ব ত্াকদর পকড় শুটনকে দা। এখাকন কন্দোরী যটদ (এআ েুি 

ত্কেযর বত্ারণা েকর অর) বক থয, 

এআ থয অোত্ মূটত্য-পূজেকদর ন্বকে বত্ীনয কেকছ, ত্কব থত্ামরা টেভাকব 

ৎ বযটক্তকদরকে ঠােুর টবগ্রকর মত্ুয েকর টনে েবা নবীগণকে টেভাকব 

ঠােুর টবগ্রকর লাটম েরছ? 

এর জবাব টঠে অকগর মত্আ। থেননা, যখন থ স্বীোর েরকছ থয, োকফরগণ 

অল্লার াবযকভৌম রুবুটবোকত্র াক্ষয দান েকর োকে অর ত্ারা যাকদরকে 
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ঈকেলয েকর নযর টনোয প্রভৃটত্ থপল েবা পূজা চযনা েকর োকে ত্াকদর 

থেকে মাত্র ুপাটরলআ োমনা েকর; 

টেন্তু যখন ত্ারা অল্লা এবং ত্াকদর োকযযর মকযয পােযেয েরার থচিা েরকছ, যা 

আটত্পূকবয ঈটল্লটখত্ কেকছ, ত্া ক ত্াকে বক দাঃ োকফরগকণর মকযয েত্ে 

থত্া প্রটত্মা পজূা েকর, অবার েত্ে ঐব অটোকদর অহ্বান েকর যাকদর 

ম্বকে অল্লা বকনঃ 

“যাকদরকে ত্ারা অহ্বান েকর োকে ত্ারা থত্া টনকজরাআ ত্াাঁর ননেিয াকভর 

বম্বন খুাঁকজ থবড়াে থয, ত্াকদর মকযয থে টনেিত্র। এবং ত্ারা েক ত্াাঁর 

রমত্ াকভর অোঙ্খা েকর োকে এবং ত্াাঁর লাটস্তর ভে েকর চক, টনশ্চে 

থত্ামার রকবর লাটস্ত ভোব।” (ূরা আরা ১৭: ৫৭) 

এবং নযরা মটরেম ত্নে ইা  ত্াাঁর মাকে অহ্বান েকর েচ মান অল্লা 

বককছনঃ 

“মটরেম ত্নে মী এেজন রাূ ছাড়া অর টেছুআ নে, ত্াাঁর পূকবয বহু রাূ 

গত্ কেকছ, অর মীকর মাত্া টছ এেজন টত্াে নারী; ত্াাঁরা ঈভকে 

(কু্ষযার মে) ন্ন ভক্ষণ েরত্। 

ক্ষয ের, টে রূকপ অমরা ত্াকদর জনয প্রমাণগুটকে টবলদ রূকপ বণযনা েকর 

টদটে, ত্ঃপর অর থদখ ত্ারা টবভ্রান্ত কে চককছ থোন্ টদকে। 

টজজ্ঞাা েরঃ থত্ামরা টে অল্লাকে থছকড় এমন টেছুর আবাদত্ েরকত্ োেকব 

যারা থত্ামাকদর টনি বা আি েরার থোন ক্ষমত্া রাকখ না? অর অল্লা, 

এেমাত্র টত্টনআ থত্া কেন বযকরাত্া, বযটবটদত্।” (ূরা মাকেদা ৫: ৭৫-৭৬) 

ঈটল্লটখত্ ঠোরীকদর টনেকি অল্লা ত্া’অার এেো ঈকল্লখ েরঃ 

“এবং (স্মরণ ের থআ টদকনর েো) থয টদন অল্লা এেকত্র মকবত্ েরকবন 

ত্াকদর েকে, ত্ৎপর থফকরলত্াকদরকে বকবনঃ এরা টে বকন্দগী েরত্ 

থত্ামাকদর? ত্ারা বকবঃ পটবত্রত্াে ুমান ত্ুটম! ত্ুটমআ থত্া অমাকদর রক্ষে 

টভভাবে, ত্ারা নক, েখনআ না, বরং বস্থা টছ এআ থয, এরা পূজা েরত্ 

টিনকদরকে, একদর টযোংলআ টিনকদর প্রটত্ টবশ্বাী।” (ূরা াবা ৩৪: ৪০-

৪১) 
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অর ঈকল্লখ েকর অল্লা বকনঃ 

“এবং অল্লা যখন বকবন, থ মটরেকমর পুত্র ইা। ত্ুটমআ টে থােকদরকে 

বকটছকঃ থত্ামরা অমাকে  অমার মাত্াকে অল্লা ছাড়া অর দু’টি 

রবরূকপ গ্রণ েরকব? ইা বকব, মটমামে ত্টুম! 

যা বার টযোর অমার থনআ অমার পকক্ষ ত্া বা ম্ভব কত্ পাকর না, অটম 

ঐ েো বক োেক ত্ুটম ত্া টনশ্চে বগত্ অছ, অমার ন্তকরর টবে ত্ুটম 

টবটদত্ অছ টেন্তু থত্ামার ন্তকরর টবে অটম বগত্ নআ, টনশ্চে ত্ুটম 

এেমাত্র, ত্ুটমআ থত্া ে ে দৃি টবকের মযে পটরজ্ঞাত্া।” (ূরা 

মাকেদা ৫: ১১৬) 

ত্ারপর ত্াকে বঃ ত্ুটম টে (এখন) বুঝকত্ পারক থয, অল্লা প্রটত্মা-

পূজেকদর থযমন োকফর বককছন, থত্মটন যারা থনে থােকদর লরণাপন্ন ে 

ত্াকদরকে োকফর বককছন, এবং রাূুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াকদর কে টজাদ 

েকরকছন। 

যটদ থ বকঃ 

োকফরগণ (অল্লা ছাড়া) ত্াকদর টনেি োমনা েকর োকে অর অটম াক্ষয 

টদটে থয, অল্লা মে মেকর মাটে  ৃটির পটরচাে, অটম থত্া ত্াকে 

ছাড়া নয োকরার টনেি টেছুআ োমনা েটর না। 

অর থনেোর-মুরুব্বীকদর এব টবকে টেছুআ েরার থনআ, ত্কব ত্াকদর 

লরণাপন্ন আ এ জনয থয, ত্ারা অল্লার টনেকি ুপাটরল েরকব। 

এর জবাব কে এ থত্া োকফরকদর েোর হুবহু প্রটত্ধ্বটন মাত্র, ত্ুটম ত্াকে 

অল্লার এআ োাম শুটনকে দাঃ 

“অর অল্লাকে বযত্ীত্ নযকদরকে টভভাবে রূকপ গ্রণ েকর যারা (ত্ারা 

বক), অমরা থত্া কদর পূজা েটরনা, ত্কব (ত্াকদর লরণাপন্ন আ) যাকত্ ত্ারা 

ুপাটরল েকর অমাকদরকে অল্লার টনেিবত্যী েকর থদে।” (ূরা যুমার ৩৯: 

৩) 

অল্লার এ োাম শুটনকে দাঃ 
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“ত্ারা (মুলটরেগণ) বকঃ এরা কে অল্লার টনেি অমাকদর ুপাটরলোরী।” 

(ূরা আঈনু ১০: ১৮) 

যাকদর কে রাূুল্লা (াঃ) যুে েকরকছন ত্ারা ত্ুটম থয েোর ঈকল্লখ 

েরক ত্া স্বীোর েরত্ 

[যারা মকন েকর থয, দ’ুঅ আবাদত্ নে ত্াকদর প্রটত্বাদ] 

ত্ুটম থজকন রাকখা থয, এআ থয টত্নটি কন্দ ংলকের েো বা ’ এগুকা 

ত্াকদর টনেি খুবআ গুরুত্বপূণয। 

যখন ত্টুম বুঝকত্ পারক থয, অল্লা ত্া’অা ত্াাঁর টেত্াকব অমাকদর জনয এ 

ব টবে টবলদ ভাকব বণযনা েকরকছন, অর ত্া ত্ুটম ঈিমরূকপ বুকঝ টনকেছ, 

ত্খন এগুকা জকবাযয কে থগ থত্ামার টনেি, ত্এব এর পর নয ব 

ংলে কন্দকর পকনাদন থমাকিআ েটঠন কব না। 

যটদ থ বক, 

অটম অল্লা ছাড়া োকরার ঈপানা েটরনা অর ৎেমযলী বযটক্তকদর টনেি 

আকত্জা (টবপকদ অরে প্রােযনা) এবং ত্াাঁকদর টনেি দু’অ েরা ত্াাঁকদর আবাদত্ 

নে। 

ত্কব ত্ুটম ত্াকে বঃ ত্ুটম টে স্বীোর ের থয, অল্লার আবাদত্কে এেমাত্র 

ত্াাঁরআ জনয খাক বা টবশুে েরা থত্ামার ঈপর ফরয েকরকছন অর এিা 

থত্ামার ঈপর ত্াাঁর প্রাপয ে? 

যখন থ বকব যাাঁ, অটম ত্া স্বীোর েটর, ত্খন ত্াকে বঃ 

এখন অমাকে বটুঝকে দা, টে থআ আবাদত্ যা এেমাত্র ত্াাঁরআ জনয খাক 

েরা থত্ামার ঈপর টত্টন ফরয েকরকছন এবং ত্া থত্ামার ঈপর ত্াাঁর প্রাপয ে। 

আবাদত্ োকে বক এবং ত্া েত্ প্রোর ত্া যটদ থ না জাকন ত্কব এ ম্পকেয 

ত্ার টনেকি 

অল্লার এআ বাণী বণযনা েকর দাঃ 

“থত্ামরা ডােকব টনকজকদর রবকে টবনীত্ভাকব  ংকগাপকন, টনশ্চে 

ীমাঙ্ঘনোরীকদরকে অল্লা পছন্দ েকরন না।” (ূরা অ’রাফ ৭: ৫৫) 
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এিা ত্াকে বুটঝকে থদোর পর ত্াকে টজজ্ঞা েরঃ দু’অ েরা থয আবাদত্ থিা 

টে এখন বুঝক? 

থ বলযআ বকবঃ যাাঁ, থেননা াদীকআ থত্া অকছঃ “দ’ুঅ আবাদকত্র 

ারবস্তু” ! 

ত্খন ত্ুটম ত্াকে বঃ যখন ত্ুটম স্বীোর েকর টনক থয দু’অিা কে আবাদত্, 

অর ত্ুটম অল্লাকে টদবাটনটল ডােছ যখন ত্টুম থোন নবীকে েবা নয 

োঈকে ডােছ ঐ এেআ প্রকোজন টমিাকনার জনয, ত্খন টে ত্ুটম অল্লার 

আবাদকত্ নযকে লরীে েরছ না? 

থ ত্খন বলযআ বকত্ বাযয কব, যাাঁ, লরীে েরটছ বকি। 

ত্খন ত্াকে শুটনকে দা অল্লার এআ বাণীঃ 

“ত্এব ত্ুটম নামাজ পড়কব এেমাত্র অল্লার োকস্ত এবং (কআভাকবআ) 

েুরবানী েরকব।” 

(ূরা োার ১০৮: ২) 

এর ঈপর অম েকর ত্ার জনয ত্ুটম যখন েুরবানী েরছ ত্খন থিা টে 

আবাদত্ নে? 

এর জবাকব থ বলয বকবঃ যাাঁ, আবাদত্আ বকি। 

এবার ত্াকে বঃ 

ত্ুটম যটদ থোন ৃটির জনয থযমন নবী, টিন বা নয টেছুর জনয েুরবানী ের 

ত্কব টে ত্ুটম এআ আবাদকত্ অল্লার কে নযকে লরীে েরক না? 

থ বলযআ এেো স্বীোর েরকত্ বাযয কব এবং বকবঃ যাাঁ। 

ত্াকে ত্ুটম এেো বঃ 

থয মলুটরেকদর কম্বকে েুরঅন (এর টনটদযি অোত্) বত্ীণয কেকছ ত্ারা টে 

থফকরলত্া, (ত্ীকত্র) থনে থাে  াত্ ঈযযা প্রভৃটত্র আবাদত্ েরত্? 

থ বলযআ বকবঃ যাাঁ, েরত্। 

ত্ারপর ত্াকে বঃ 
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ত্াকদর আবাদত্ বকত্ থত্া ত্াকদর প্রটত্ অহ্বান জ্ঞাপন, পশু যব েরণ  

অকবদন টনকবদন আত্যাটদআ বুঝাকত্া বরং ত্ারা থত্া টনকজকদরকে অল্লারআ বান্দা 

 ত্াাঁরআ প্রত্াপাযীন বক স্বীেৃটত্ টদত্। 

অর এেো স্বীোর েরত্ থয, অল্লাআ মস্ত বস্তু  টবকের পটরচাে। টেন্তু 

অল্লার টনেি ত্াকদর থয মযযাদা রকেকছ থ জনযআ ত্ারা ত্াকদর অহ্বান েরত্ বা 

ত্াকদর টনেি অকবদন টনকবদন জ্ঞাপন েরত্ ুপাটরকলর ঈকেকলয। 

এ টবেটি ত্যন্ত ুস্পি। 

যটদ থেঈ বক, “ত্ুটম টে নবী েরীম (াঃ)-এর লাফা’অত্ থে স্বীোর েরছ 

 ত্াাঁর থেকে টনকজকে টনটযপ্ত মকন েরছ?” 

ত্ুটম ত্াাঁকে ঈিকর বকবঃ “না, স্বীোর েটর না। ত্াাঁর থেকে টনকজকে 

টনটযপ্ত মকন েটরনা। 

বরং টত্টনআ থত্া ুপাটরলোরী যার লাফা’অত্ েবু েরা কব। অটম ত্াাঁর 

লাফা’অকত্র অোঙ্খী। 

টেন্তু লাফা’অকত্র যাবত্ীে চাটব-োটঠ অল্লারআ াকত্, থয অল্লা ত্া’অা 

বককছনঃ 

“বঃ ে প্রোকরর মস্ত লাফা’অকত্র এেমাত্র মাটে কেন অল্লা।” 

(ূরা যুমার ৩৯: ৪৪) 

থযমন অল্লা বককছনঃ 

“ত্াাঁর নুমটত্ বযত্ীত্ ত্াাঁর োকছ ুপাটরল েরকত্ পাকর থে অকছ এমন 

(লটক্তমান) বযটক্ত? (ূরা অ-বাোরা ২: ২৫৫) 

এবং োকরা ম্বকেআ রাূুল্লা (াঃ) ুপাটরল েরকবন না যত্ক্ষণ পযযন্ত না 

ত্ার ম্বকে অল্লা ুপাটরকলর নুমটত্ টদকবন। 

থযমন অল্লা বককছনঃ 

“অর অল্লা মজযী েকরন যার ম্বকে থআ বযটক্ত বযত্ীত্ অর োকরা জনয ত্াাঁরা 

ুপাটরল েরকবনা।” (ূরা অটম্বো ২১: ২৮) 
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অর (এেো মকন রাখা েত্যবয থয), অল্লা ত্া’অা ত্াীদ েযাৎ খাাঁটি  

টনকভযজা আাম ছাড়া টেছুকত্আ রাজী কবন না। থযমন টত্টন বককছনঃ 

“বস্তুত্ঃ আাম বযটত্করকে নয থোন দ্বীকনর ঈকেলয েরকব থয বযটক্ত, ত্ার 

পক্ষ কত্ অল্লার োকছ ত্া গৃীত্ কব না।” (ূরা অট আমরান ৩: ৮৫) 

বস্তুত্ঃপকক্ষ যখন মস্ত ুপাটরল অল্লার টযোরভুক্ত এবং ত্া অল্লার 

নুমটত্ াকপক্ষ, অর নবী েরীম (াঃ) বা নয থে অল্লার নুমটত্ ছাড়া 

ুপাটরল েরকত্ ক্ষম কবন না, অর অল্লার নমুটত্ এেমাত্র 

মুোটদকদর জনযআ টনটদযি, ত্খন থত্ামার টনেি এেো পটরষ্কার কে থগ 

থয, ে প্রোকরর মস্ত লাফা’অকত্র এেমাত্র মাটে কেন অল্লা। 

ুত্রাং ত্ুটম ুপাটরল ত্াাঁরআ টনেি োমনা ের এবং বঃ “থ অল্লা! অমাকে 

রাূ (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর ুপাটরল কত্ মারুম েকরানা। থ অল্লা! ত্টুম ত্াাঁকে অমার 

জনয ুপাটরলোরী েকর দা। 

নুরূপভাকব নযানয দ’ুঅ অল্লার টনেকিআ েরকত্ কব। যটদ থ বক, নবী 

েরীম (ملسو هيلع هللا ىلص)-থে লাফা’অকত্র টযোর থদো কেকছ োকজআ অটম ত্াাঁর 

টনেকিআ বস্তু চাটে যা অল্লা ত্াাঁকে দান েকরকছনঃ 

ত্ার ঈির কেঃ অল্লা ত্াাঁকে লাফা’অত্ েরার টযোর প্রদান েকরকছন 

এবং টত্টন থত্ামাকে ত্াাঁর টনেকি লাফা’অত্ চাআকত্ টনকয েকরকছন। 

অল্লা বককছনঃ 

“ত্এব (কত্ামরা অহ্বান েরকত্ োেকব এেমাত্র অল্লাকে এবং) অল্লার 

কে অর োঈকেআ ডােকব না।” (ূরা টিন ৭২: ১৮) 

যখন ত্ুটম অল্লাকে এআ বক ডােকব থয, টত্টন থযন ত্াাঁর নবী-থে থত্ামার জনয 

ুপাটরলোরী েকর থদন, ত্খন ত্ুটম অল্লার এআ টনকয বাণী পান েরকঃ 

“অল্লার কে অর োঈকেআ ডােকবনা।” (ূরা টিন ৭২: ১৮) 

অর এেটি েো কে থয, ুপাটরকলর টযোর নবী বযত্ীত্ নযকদর থদো 

কেকছ। থযমন, থফকরলত্ারা ুপাটরল েরকবন, ীগণ ুপাটরল েরকবন। 

মাুম বাচ্চারা (ত্াকদর টপত্ামাত্াকদর জনয) ুপাটরল েরকবন। 
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োকজআ ত্ুটম টে থআ বস্থাে বকত্ পাকরা থয, থযকত্ু অল্লা ত্াকদরকে 

ুপাটরকলর টযোর টদকেকছন, োকজআ ত্াকদর োকছ থত্ামরা লাফা’অত্ 

চাআকব? যটদ ত্া চা ত্কব ত্ুটম থনে বযটক্তকদর ঈপানাে লাটম ক। 

যা অল্লা ত্াাঁর টেত্াকব (ারাম বা ববয বক) ঈকল্লখ েকরকছন। 

ত্ুটম যটদ বঃ না, ত্াকদর োকছ ুপাটরল চাো যাকব না, ত্কব থআ বস্থাে 

থত্ামার এআ েো (টনকনাটল্লটখত্) স্বত্ঃটেভাকব বাটত্ কে যাকে থয, 

অল্লা ত্াকদরকে ুপাটরকলর টযোর প্রদান েকরকছন এবং অটম ত্ার টনেি 

থআ বস্তুআ চাটে যা টত্টন ত্াকে দান েকরকছন। 

(লােখ রাটমাহুল্লা প্রণীত্ ‘োলফ অল শুবাত্’ গ্রন্থ কত্ গৃীত্) 


